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"Resa sten" i Nationalstadsparken

"Resa sten" är det vinnande forslaget i tavlingen om en entrdsymbol till Nationalstadsparken.
Söndagen den 17 maj avtäcks stenen vid entrön till Haga Norra. Ytterligare stenar åir

utplacerade vid Haga Södra och Frescati. På sikt ska informationsstenar finnas vid samtliga
Nationalstadsparkens entrder.

Tävlingen
På initiativ av Stockholm Europas Kulturhuvudstad 1998 utlystes en tävling 1997 om att
utforma en entr6- och informationssymbol, inledningsvis ftir tre av Nationalstadsparkens
entröer (Haga Norra, Haga Södra och Frescati). Syftet var att med en samlande symbol
markera för besökarna att de befinner sig i en Nationalstadspark. Informationen skulle också
utformas så att den uppfrllde önskemålen om att utveckla området for nationell och
intemationell kunskaps- och kulturturism.

Vinnare
Den som vann tiivlingen var designem och arkitekten Karin Tyrefors med ftirslaget "Resa
sten". Förslaget bygger på en kombination av två komplementära former. Dels en arkaisk
form, en granistsockel med inristad text om parken. Dels en modern symbolisk form i
kalksten, en symbol ftjr den lokala miljön vid respektive entr6. Denna del kommer alltså au
varieras vid de olika entröerna.

Juryn ansåg att Karin Tyrefors bland annat genom att välja att informera på sten har fokuserat
på den bestiindiga karaktären i Nationalstadsparken - att parkens unika natur- och kulturmiljö
ska bevaras oftiriindrad.

Arrangörer
Hur,udarrangörer är Statens fastighetsverk, Stockholms stad, Solna stad, Ståthållarämbetet,
Akademiska hus, Vasakronan och Liinsstyrelsen. Övriga medarrangörer Zir Kulturhuvudstad
98, Stockholms universitet, Kungliga Vetenskapsakademin, Naturhistoriska riksmuseet och
Ekoparksfonden.

Bakgrund
Nationalstadsparken invigdes 1995. Den består av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgarden. Större delen av området ägs av staten genom Statens fastighetsverk. Det iir
samspelet mellan kultur, byggnader och natur i anslutning till storstaden som utmiirker
Nationalstadsparken.

Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att samordna frågor om skydd, förvaltning och
utveckling i Nationalstadsparken. Tillsammans med fastighetsförvaltare, myndigheter och
kommuner sker ett arbete för att ståirka det historiska landskapets natur- och kulturvärden och
allmänhetens möjligheter att ta del av dessa värden.
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